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 تاهّمألاَو ءابآلاو نيِمْلَعُملا ىلإ

 زّرعي دْرَّسلا اذه .تاياكحلا درس ىلإ اوعمتسي نأ لافطألا ٌبحي

 امو موسرلاو روصلا .سردلا ةعاق يف اهنوّقلتي يتلا ةيبرعلا ةغللا

 تادرفملا مهف ىلع لافطألا دعاست ةرّيعم تاكرح نم كنع ردصي

 يف اهنومّلعتي يتلا ةّيبرعلا ةغللا نورس لافطألا .اهسفن ةياكحلا مهفو

 ءاهيلإ نوعمتسي يتلا تاياكحلا لالخ نم «تدادزا دق سردلا ةعاق
 ةلابجو يوم

 يفو ةياكحلا ةءارقب ءدبلا لبق «لواح تاياكحلا هذه نم ّلك يف

 .ةيلاتلا تاحارتقالا نم ددع نم ةدافإلا «ةءارقلا دعبو اهتءارق ءانثأ

 ةيلمعب موقت كنوبقاري ذإ ةءارقلا تاراهم نم ديدعلا لافطألا مّلعتيس
 .قّوشم حيحص وحن ىلع ةءارقلا

 ثّوت «ةءارقلا اهيف ديعت ةّرم ّلك يف .اًرارم لافطألل ةياكحلا !رقإ
 ةلغسأ لاساوب ةروصلا نعش ٌدحتو ةةفلكخيم ةحفص لثع

 ةياكحلا ةءارق لبق

 .لافطألل اهأرقت نأ لبق ةياكحلا ةءارق ىلع بردت .٠

 ةفلتخملا تاّيصخشلا َراوذأ اهب يّدؤت ةفلتخم تاوصأ ق كف .٠

 .ةياكحلا يف

 يف لفطلا ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع .ةبسانملا ةمغنلا ىلع ْبَّردت »
 ١ .ةنيزح كتوص ةمغن ّلعجا ءئيزح ةياكحلا

 عوضوم ريدقت ىلع لافطألا دعاستل باتكلا فالغ ْمدختسإ ©

 .ةياكحلا



 نأ لافطألا نم ٍثلطاو ءهتحت كعبصإ ردم «ناونعلا أرقت ْذِإ
 نع مهّلأسإ .ةياكحلا عوضوم نوكي نأ نكمي ام يف اوركفي
 .لْضَقلا ةروُبَس ىلع تاعقوتلا كلت ضعب ْنّوَدو «مهتاعقوت

 ةياكحلا ةءارق ءانثأ يف

 .هرّوص لافطألا ىري ثيحب باتكلا كسمإ

 هةفلتخم اًناوضآ اهدكتس ةيلسم ةقؤعم :ةقيرطر ةياكحلا [رقا
 ىلإ ْدُع .لعفت امب عتمتست كّنأ لافطألا ىري نأ ىلع ُصرحاو
 .ةياكحلا عوضوم لوح لافطألا تاعقوت

 دعاسي روصلا لّمأت ْنأ فيك لافطألل ْنّيَبو روصلا نع ْثَّدحت
 7 .ثادحألا مهف ىلع

 ةّيصخشلا ىلإ رش (تلاق» وأ «لاق» ةرابع ىلإ لصت امدنع

 .ملكتملا ةفرعم ىلع لافطألا دعاستل ةّينعملا

 ةءارقلا دعب

 اهلوح ةلئسأ لافطألا لأسا ّمث .ةياكحلا ثادحأ ةعرسب غجار

 لوح لاقطألا :تاعقرت ىلإ ده قزم لذآ ةياكذلا ارق قأ دعب
 .اهتححص ىدم ىرتل اهعوضوم
 موسر لالخ نم ةياكحلل مهمهف نع اورّبعي نأ لافطألا نم ٌبلطأ
 .هب نوموقي يْنف عورشم لالخ نموأ اهنوّدؤي ةيليثمت وأ اهنومسري
 مهلأسإ .مهموسر وأ مهتاعورشم نع ثيدحلل اًيفاك اًنقو ْمهطعأ
 يف ثدح امل هباشم ءيش مهتايح يف مهعم ثدح دق ناك اذإ

 .ةياكحلا
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 بّيرغ زور ةضلا :اًههتياكح تَداعا

 رتثلو كليا : موكسرلا عضو

 ارؤنِفان تتنانتتبا ةبتككم



 ٌةَمئاَنلا ٌةَريمَألا

 يف ٍناشيِعَي 5 كي م ٍميِدَك يف ناك
 ايم َّنكل .ةكاعَسو دان َةَكيِع ٍليمَجلا امِهِرْصَ
 .ةلزاسإا نكي ثقلأ رفوف اقاكاتعإاب

 ٌمْؤَي َّرَم امو اّذدَلَو امُهَل َنوُكَي ْنَأ ايهتشا مو

 !هاَدَلَو قرون انتل ايوآ» : دلال هبيف ادكو لإ

 ٌمِجَتْسَت ةَكلَملا ِتّناك امّكيَي «ماَيألا لع يف

 :ٌةلئاق اهُمّلكُتو ءاملا ّنِم ُجْرْخَتَةَعَدْفِض ْثآَر

 «!ةَلفِط َنيِقَّرْرَت ليلق اَمَع ءيِنّرْحَت ال»





 ةر ْتَبَهْذو ءاميظَع اَحَرَق ٌةَكلَملا َتَحِرَف

 ةيحلا هل ] ْتَوَرف ءكِلَملا اهجْوَر ىَلِإ

 بدل ِةَعَدْفّضلا لق َقَمَحَتةَليلَكِروُهُش دْعَب
 55 مح سيسي + 5

 «!اهّلَمْجَأ 7 َّخَرَص

 رم «هتلْفطب هباجغإ ةّدِشلَ ءُكلَملا اهّدلاو اَمَأ

 ٌتاكلَملاو كوُلُملا ْمُهَعَم هيمو :هفاقزسأ + ٌعيمَج اهيل و 0
5 ََ 

 .ةَرواجُملا ِنادْلبلا عيمج ْنِم ٌثاريمألاو ًءارَمألاَو





 7 : مع + 9
 تايْنج كلذك َوْعْدَأ ْنأ ٌديرأ» :ُكلَملا لاق

 َنُهَلَعْجَأَف «داليملا َةَلْمَح روض ىلإ َةَكَلْمَمْلا

 رابث ؛«اهينامأ تاقّمَحُم) ةَلْفَطلا تاباّرَع

 .«َنُهايادَم اهل َنْمّدَقُيو

 ٌةَدحاو َدّيرج َةَرْشَع ٌتالَّث ةَكَلْمَملا يف ناك

20000 
 «ُنِهيِدُي |

 وع هوو

 ءاَدَحَأ ىَرت الف ءاهتنَي يف ًةديِحَو شيعت وع َنُهنِ

 ىّوِس هَدْنع َسِيَل َكلَملا ناكاملو 8 اهارَي الو

 ةّيج َةَرْشَع نيا اعد ْدَقف هاّيبَهَذ اًنْحَص َرَّشَع يّئْذا

 .ٌروُجعلا ةّيرجلا ٌحْدَي ْمَلو ءطقق





 8 نيف

 ُتاّيتجلا ِتَبرَتْقا «داليملا ٌةَلْفَح ْتَهَبنا امّدْعَب

 .ةيرخّشلا ٌنُهايادَم اهل َنْمّدَقيِلهةَلْفَطلا َنِم
 .ااًدج اًليمج َكُهجَو َن يَس» :ىّلوُألا تَلاقف

 .(ًةَليِمَج كذاكفأ ُنوُكَتَس١» :ٌةياَقلا تلاقو

 للا 2 كَل يتيم :ةَكلاَقلا تلاقو

 لاو

1 
 هام احب - و

 صْفَرَك اًيِشَر ِكُضْقَر ُنوُكَيس» :ٌةَعباَرلا ِتَلاقو

1 
 000 5 و

 ّلِْم اًوَلُخ ُنوُكَيَس كّوانغ» :ٌةّسماخلا ِتّلاقو
 «.لئلبلا ءانغ





 0 ىّنَح ءاهَتيِدَه ةّيدج ّ كا اذكهو

 اهلك ول هذه ْتَيْلَأف . ب 2 ةّيداحلا ةّينجلا رود

 يتلا ُروُجعلا ةّيتجلا ٌلخْدَتو حتي بابلاب اذإو

 ٌحُوْضَتو «ة قّلْفَطلا ىَلِإ اهدَيِ 2 ريدك ءاهئرغك اوُلَمْمَ

 ةلفطلا لقا يتيم بطلا نو فتي تْوَصب

 اهَعَبْضإ ُرَكْنت 5 َكَرْشَع ًةسماخلا َّنِس غلبت َنيِح هنأ

 ااةكيَم ْعَقَتو لّرْغِمب

 َيِهَو ِرْضَقلا َنِم ٌةَعِرْسُم ْتَجَرَحو اذه ثلا





 قل مل ينلا وفق ةَرْشَع ةيناثلا ةّيجلاب اذإو

 نأ يكب ومنو ةكلملا ني برتقك د الد ل دو ةكللا ُثرَتْفَت ع

 رد ال ينإ اًمع .كتدعاسُم ىَلَع ٌةرداق ين ٌةكلملا
58 8 
 ُعيطَتْسأ يّنكل ؛ ةريدّصلا ةّيثجلا ٌرْخس لطنأ ْن

 ّآحا 6 ) .ريثأَتلا َفيِعَض ًقيِفَح ُهَلَعج





 لوطي اموت داق لك كرفت قل اهلجأ ةيذع ةعيزكلا

 «.ِةئَس لام
 ءامُهُفوَح َبَهّدف َلَْقلا اذه ٌةَكلَملاَو كِلَملا َعِمَس

 .َةَرْشَع َةيناَدلا ةّينجلا اركّشو

 .َنَس هام هبا مانَت نأب ٌضْرَي ْمَل َكِلَملا ّنِكل

 َلَسْزَأو .َلِزاَم ْنِ ةَكلْهَملا يف املك ِقْوَحِبرَمأَكِلَذِ
 ِتاَتِلَمَع اوُدَهْشَيِل ىَرُقلاو ِنُدُملا عيِمَج ىَلِإ ُهَلْسُر
 .قؤحتلا





 ٌةَريغَّصلا ٌةكْفَطلا تّراصو هَنوُنّسلاو مالا تَوَم

 ةليمجيلا ِتافّصلا عيِمَجب ىّلَحَتَت لامجيلا ةعئار ةاتَ

 اهراكْأو ؛ٌليِمج اهُهَجّوف .ُتاَّيجلا اهاَيإ اهنيكَو يتلا

 ٍتْوَصك اهُتْؤَصو هيج ٍصفرك اهْصْقَرو ليج

 «ةّشاشتلاو ٍفّْللا ريك َةَحِرَم ةدحتت ديعَس تناك

 اهادلاو ام انآ .اهبزّقَب َدِعَسو اهبحَأ الإ ٌدَحَأ اهآر ام

 .لقأو قاع ني ةيمتسشا املك اهيف ادجّوف





 َةَرْشَع ًةَسماخلا ٌةَريمألا هيف ْتَمَتَأ يذلا ميلا يف

 يذلا ءرْضَقلا ِنَع ِنْييِ ريَبئاغ اهادلاو ناك ءاهِرْمْع ْنِم

 ثحارو جدّا َوْهْللا تكارأف ءاهّدْحَو هيف ْتَيَقَب

 هرَخآ قلتو اباب ُحتْفَت ,يشامملاو ِفَرغلا َنئ لَك

 ادرغأ ثَلَصَو ع .ُلبق نم اهتم اََرع فشتكتو

 اَجرَعتم اَيَض اي تع اقلك كومو .ميِدَق جب ىَلِإ

 و
 .ةالغأ يف ٍريْغَص اب ىَلِإ يهني

 ةثرادأف أَدَّصلا ةالع حاتْفِم بابلا ٍلْفُق يف ناك

 .ٌةَقرْعلا تاك ُثابلا حتفف دف ٌيَريمألا





 ميِدَق ِلرْغِم َمامَأ ًةَسلاج اًروُجع ةَقُْعلا يف ْثَأَر

 .اتكلا هْيَلَع ُلْْغَت

 ءيتَديَس اي ربل عابص» :ٌةريمألا اهل ثّلاقف

 (؟َنيِلَمْعَت اذام

 ) .َنْيَرَت امك َناّتَكلا ُلزْغَأ» وقعا اهتباجأف

 !ًطويحلا هذه َلَمْجَأ ام هآ» :ٌةريمألا تحاصف
 كي

 (.لزَعلا ِبَرَجَأ ينيعّد

 ىَّنَح ِلّرْغِملا ىَلَع اهدي ْعَضَت ٌةَريمألا تّداك ام

 .اهعَبْض ْتّرَكَتف «ةريدّشلا ةّيجلا ُلْوَق مَ

1 





 اًمْوَن ثّمانو ءريرّسلا َقْوَف ٌةَريمألا تَمتْراف

5 - 

 َقِرَعو .اهّيِسرُك رك قوق ٌزوُجَعلا تّمان لاحلا يفو

 .اًضِنأ مّنلا يف ٍرصَقلا ٍناَكُ ٌعيِمجج

 ىَلِإ ةكلَملاو ُكِلَملا َحَجَ ََِدلا َكْلَي يف
 ةريمألا دالي ِديعب الفتيل امهِلِْنَم

 ُساعُنلا امُهَبََع ىَربكلا ةَلاَّصلا ىَلِإ الَصَو َنيِحو
 لاجر ْنِم امُهَعَم ناك ْنَم ٌعيمَج اًضِيَأ َمانو ءامانف

 .اهيف اوُدِجُو يتلا ةَنكْمَألا يف ءءاسنو

>23 
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 ٍتدقوَتو .ةتصخَألا تان ٍتالبَطْصإلا يفو
 .تمانو ِرْضَقلا ةعاس يف حابُتلا ِنَع ُبالكلا

انو ؛حلّسلا َقْوَك عوامل و
 َتقَوَتو .ثم

 .مانو ءرْضقلا ٍنارْذَم ىَلَع ٍفحّرلا نع ُبابَذلا

 ْمحّللا َدَمَجو اثلا ِتاَنطنا خبطتلا يفو
 1 ا 5

 اذإو .هب ةاصزأ ايَق يي 25 ءيوُخشلا ٍفّق
 2 مو كاع قع 0 31 د انفو 9

 فظتم كلذك َمانَيَو َهَدَي عفار وهو ماني خاتبطلاب

 .نوُحَّصلا

35 





 هيف لج الف َِلُك ٍرْضَقلا ىَلَع ُموُدهلا َميَح
 ْتَدَمَج ةّقيدحلا يفو .ُءاوَهلا َنكَسو .ًةَكَرَح الو

 .ٍرَجَح ْنِم اهّنأك ِرَجَّشلا ٌقاروأ

 هنئانجو ِرْضَقلا َلْوَح ٌةَيلاع كاوشأ ثدي

 هوَلع لتي اك جلي لغم ثعقتراو هدي ةطبحفلا
 ْنِم زَهْظَي ملف ٠ ؛رضقلا عيب يطير ءكامشلا
 .ايلُعلا جاربألا قوق ْنِم ل امث نَمْحَ ْمَلَعاَلإ هئارّو

>31 





 اهرَبخ ّ َرَشعْناو «ةَمِئاَتلا ةريمألا ٍةّصِقب ُس 0 انلا َعِمَس

 ةكيمجلا» ماي قو هدك فرقا و ةكَلْمَملا عيِمَج يف

 .(ةَمئاّنلا

 ٍرْضَقلا 5 اواو 210 اوبكَرَ فارقألاو

 اهمْوَت ْنِم : انهو وو َكَمِئاَتلا ةَليِمَجلا اودهاشُيل

 ْتَسَّدَح ةّيلاعلا َكاوْشَألا ّنكل .ليوُطلا

 مهدالب ىَلِإ اوُعَجَرَف ُمَّدلا اهْنِم لاس ىّتَح ْمُهَهوُجوَو

 ْمُهيدنَأ 0





 دحأ يفو .ٌةَريثك ٌتاوَنَس اذه َدْعَب ْتَجَم 51 2 يع

 ىَقَبْلاو «ٌليِمَج ٌباش ٌديمأ ةكَلْمَملا َلَكَد مالا

33 53 
 ٌةَليِمَج ٌةَريمأ َّنأ َيِهَو «َكاذ َلْبَق ِهَّدَج نع اهَعِمَس ْدَق

 هب ُتَطاحَأ يلا ءِرْضَقلا يف ِةَنَس ةقام ٌذْيُم مانت
 505 >2 ب هَ رز نا 3
 َعيِمَجو اًهتدلاوو ةّريمآلا دلاو ناو .ةّيلاعلا كاوشألا

 .نيحلا َكِلَذ َذْئُم اهّلْثم اوُمان رضَقلا ِناَكس

 او





5 
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 ةريمألا هذه ىو أ نأ ُبِجَيا : :خيّشلل رْمأل لاق

 "اهي نم اهطقوأو هللا

 يذلا رطححلا نم َريمألا َرَّدَع َحبّشلا َّنِكَل

 اوظقوُيل َكّلبَق اًوءاج َنيِريثَك اَناَبُش َّنإ» :َلاقف ُهُرظَتْنَي
 0 ل و ا
 ثلاسأو «كاوشألا ْمُهْنَرَحَو ْذَقل .اوُحَجْنَي ملف ةَريمألا

 «.مهدالب ىَلِإ اوُعَجَرَف ءامّدلا ْمُهّْنِم

 ءاقئاخ ُتْسَل انأ» :ُهَل لاق َريمألا ّنكل

 «.ةريمألا هذه ةَيْؤُر ةلَواحُم ْنِم يل ٌدبالو
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 ةئيدملا َلَكَد ُهّنَأ ريمألا طع نشحن ْنِم ناك را وع

 2 ُرْخِس َعَطقناو همْؤنلا َِّ ِةَنَس قام ٌةريمألا ت 5007

 .ةريكشلا ةكبملا
 طيحُملا جايّسلا َكاوْشَأ هدب ةيمألا َعَقَد ٌّنيِحو

 تنك ىلا وفل لك انامأ تؤكل ٍرْضَقلاب

 ةراتجاف روُرُملاب هل ل َحَمْسَيِل ُججايَّسلا َحتْفْناو

 1 ا 1

 اهل





 ٌتْيَح ِرْصَقلا ِةَح ةحاس ىَلِإ ةيمألا َلَصَو اًديخأو

 رك ٍرضقلا 2 إد مك .ًةمئان بالكلا ىَأَر

 ٍلْيَحْلا ريكشإ أ ٌةَريِسَم كيمألا عباتو

 هيو علا ناكو ءاهتوُقَج موّنلا ٌضمْعَأ ذو َةَققاو ةتصخألا َدَجَوَ
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 اًمئان بابَّذلا ىأرف «ٌَعبطَملا ديمألا َلَحَم م

 َرْيغ َمُحّللاَو َكَتفَطْنُم َراَتلاو «ءنارذُجلا ىَلَع

 .خوبطت

 نْيَئْيَعلا ٌضَمْعُم 6 م اًمقاو لآ امق  ُحاَبّطلا ام

 اذهو .نوُحُصلا 5 َتقاعُيل ُهَدَي َعَفَر ْدَقو

 ّنِم برها داَأ ةَعاس مولا ُهَبَلَعو ءهناكم يف ٌدماج
 .خاتّطلا

 ُديِرُت ةلواطلا َمامَأ ْتَسّلَج ْدَقَك ٌةَمِداخلا 5

 يف ْتَقِرَغ انك ءادّْلل اهَريضخَتَو ةجاجّدلا فن

 .قيِمَعلا مْوّنلا





 ًٍَ ىّنَع ءتياَضلا ٍرضَقلا يف ُلَتَي ديم الا َدَحَأ
 ٌةَكلَملاو ُكلَملا ناك ْثْيَح يح ىَرْبكلا ةَلاَضلا ىَلِإ 6

 لاجر ْنِم ٌةَعامَج اههلْوحو ءامهِشْرَع ىَلَع نْئَمِث

 ٌنيمئان ل

2 )2 
 ُهَنَأ ئيمألا َرَعَش ىَّتَح ءائداه ءْيَش لك َناك

 هْيَمَدَق ابضأ نفور ىَلَع َىسْمَي نأ 9 تجي

 َنيِمِئاَنلا ظقوُي نأ ْنِم اًكْوَح
 مِلالَسلا َدِعَصو ِنيِلاهَّدلاو يشامّملا يف راد

 ُهّنكل «ةَمئاَتلا ةّليِمَجلا ةَر ألا نع فَلا يف كتبو

5 





 «يلاعلا جْرُبلا لّمْسَأ ىَلِإ يملا َّلَصَو ءاًريخَأو

 ىلإ َّلَصَو اَمّلو .َجّرعَتْملا َقّيَّصلا َمَّلُشلا َدِعَصف

 ٌةقوُعلا َلَكَدو فطلب ُهَعَكَد ءملشلا نلغأ ىف :بانلا

 .ٌةَريغَّصلا

 اهآر اتق ُلَمْجَأ ُمانَ داك ريِرَسلا ىَلَع كامو

 .ةنابحويف

 ءرِجاَسلا اهِلامَج ْنِم هيئئَع كميل اًليِوَط اهيل َرَطَ
 .اهّلبَكو ىّتحنا ْمُث
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 ْثَمَكْاو اهي ريمألا تحت ةَطْحَللا كلت يف

 ةَبْغَر 1 اهْنَقَرافو سشارفلا ىَلَع ْتَسَلَج م ريمألل
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 نك 8 ةايفهأو «اموخت كو ةيألا دق

 ارّيَعو 8 ؛ّرعتملا ٍقيَّصلا مّلشلا ىَلِإ امُمالك

 الَصَو ىّبَح َريبكلا مّلُسلا اطَبَمو َريِلاهَّدلاو جدامعلا

 .ىربكلا ةَلاَصلا ىَلِإ
 .اًرْؤَق امِهِمْوَت ْنِم ٌةَكِلَملاو ُكِلَملا َقافَأف ا

 ةَملاس امُهَنَتبا اَذَجَو َنيح اًميظَع امُّهَحَرَق َناكو

 رخس هِمودُقب ىَهَتْلا يذلا ةيمألا اهيناجبو ةافاعُم

 .ةنجلا

 :ك





 َنيمئان اوُناك َنيِذْلا ٌءاسّتلاو ٌلاجّولا ضعت م

 تلعَتْشاف ءرْضَقلا يف ٌةَكَرَحلا تّبكو .ةّلاَّصلا يف

 ٌةمداخلا تَعَرَشو .روُدقلا يف يِلْغَي محلل َدَتَأو ُنانلا

 ْنَأ َلبَق نوُحَصلا ُتّظَنُم بَرَكو ةَجاَجّدلا فتن

 هنأ خابلتلا لص صدقي

 «ُبالكلا تّقافأ ْدَّمف رضَقلا ةعاس يف ام

 «ٍلبَطصإلا يف ٌلوُيحلا تقلا .حابُتلا يف ْثَدَحَأو

 .ٌوجلا يف ثّراطو ءاهتويُع ٌمئامحلا تحّتفو
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 ٌةايَحلا تّداع هَهَئَس َةَتاِم َماد مْوَن َدْعَب اذكهو

 جايسلا َنِم قي م آو ُهَناَكس ُحَرَفلا معو هولا ىَلِإ

 اوُدَهْشيِل ءفولألاب رْصَقلا ىَلَع نوازل َقئَدتو

 .ليمجلا اهريمأو ةّليِمَجلا ةريمألا َسْوُع

 ٌشاعو ةَمْحَك ٌةَعئار سْؤْعلا ُةَلْفَع ثّئاك
 2و

 .ةودسو ةءادهااهلك ةايحناسودَعلا
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